
Intermediary Foundation of the IJniversal
Declaration of Human Rights
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BELASTINGDIENST

ANBI

Heden,de zevenentwintigste maart tweeduizendnegen,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den Wittenboer.handelende onder de naam Audio-Rarities en voorzitter I

secretaris en peningmeester van de Stichting Intermediaire Stichting van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens,wonende te Mierlo,gemeente Geldrop-

Mierlo,(573lNK) aan de Kastanje 28,Nederland. (planned change agent).

tegen:

Lidstaat Nederland "Staat der Nederlanden",zetelende te 's-Gravenhage ten adres Binnenhof
19 aldaar,Nederland.

aan:

Belastingdienst Oost-Brabant (kantoor' s-Hertogenbosch),ANBl-team,

Postbus:70505

5201CG, 'S-HERTOGENBOSCH. (verzonden per aangetekende post en handtekening
ontvangst retour)
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toelichting:

Opzettelijk onderdrukken van mensenÍechtenverdedigers zowel door daad als passief door
weglaten.

Het gaat hier om een gecoórdineerde actie door de Staat der Nederlanden,een alomvattend
negatief strategisch actieplan die het staatsapparaat op een subtiele manier aanwend tegen
Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Audio-

Rarities (en kritische onderdanen) middels salamietaktiek:

o afschilderen als onbelangrijk
o vertrêgingsmanoeuveres
. heimehjkemanipulaties
o bannenen isoleren
o verdachtmaken en demoniseren
o elimineren

Het door de overheid steeds - met herhaalde kleine stappen- achter in de rue
aanvallen:

Deze onderdrukkingstechnieken vallen onder de vermelding "staatsterrorisme gepleegd door
de Staat",en waar u als ambtenaar niet aan mee dient te werken.Het niet toekennen van
een ANBl-status is het in de hand werken van deelname aan de activiteiten racisme of

xenofobe aard met het doel van de overheid te ontkomen aan strafrervolging met

ondermijnen van Artikel 194 EG-Verdrag; het verzoekschrift de dato 10 maart 2009,aanhet
Europees Parlement te Brussel.

De persoonlijke giften die ik plaats aan mijn stichting en Audio-Rarities,hiervan wens ik de
giften mee te nemen in de Jaaropgaaf 2008.Ook straks bij de opgaaf over 2009 wens ik o.a.

3x inbinden + kopiëren EG-rapporten € 18,85 te laten verwerken.Het bedrag wat ik thans
persoonlijk heb voorgeschoten voor werkzaamheden t.b.v. de stichting cq Audio-
Rarities.Daarvoor is een ANBl-status nodig voor zowel de stichting en Audio-Rarities.

Alle stukken liggen notarieel vast onder ede,stukken waarover geen valsheidsprocedure

aanhangig zal worden gemaakt door de Nederlandse Staat,en, er ook voor de belastingdienst

niet aan valt te tomen.'Wat rest is bijvoorbeeld wanneer nieuwe feiten aan het licht zijn
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gekomen,dat het voor de belastingdienst daarom is geacht geen ANBl-status toe te

kennen.Dat kan het geval zijn wanneer slecht bestuur,wanbeleid of fraude is waargenomen en
bewezen door de belastingdienst.Maar dan is volgens de notariële akte(n) nog steeds geen

sprake dat de ANBI kan worden afgewezen.Dan zou er een nieuw besfuur moeten worden

aangewezen.

verzoek:

Derhalve verzoek ik de belastingdienst om met bekwame spoed de ANBl-status voor de
stichting en Audio-Rarities toe te kennen en tevens registeren ter vermijding van vermelding
in criminal-database van de belastingdienst. http : l/cjiLl i n a l - dat a bas e. page. t l l

ter afsluiting:

Ter afsluiting attendeer ik uw belastingdienst op de Europese aanhangig gemaakte
Nederlandse zaak.Het Europese Parlement heeft de bevoegdheid een beroep in te stellen voor
het Hof van Justitie in geval van schending van het Europees Verdrag door een andere
instelling.Het EP heeft het recht om als interveniënt op te treden, d.w.z. dat het zichmag
voegen bij de procespartijen Intermediaire Stichting van de Rechten van de Mens en Audio-
Rarities.

bijlage(n):

Bijlage(n) samenvatting Europees Parlement * voorbeeld kopie onkosten inbinden 3x EG
rapporten.

sommatie:

Dit poststuk schriftelijk te bevestigen door de belastingdienst voor de tiende april 2009

voorzien van commentaar en uitleg.

TNTERMEDIAIRE STICHTING VAN DE

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

de voorzitter J.P. van den Wittenboer.
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